
Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov 

 

                       Sanitační řád školní jídelny 
 

 

Řád je vypracován podle § 11 Směrnice č.72/ 87, upravuje průběžný denní úklid, úklid po 

skončení pracovní směny, týdenní úklid, zařazení sanitačních úklidů, jiné formy podle potřeby.  

Evidenci o hygienickém stavu školní jídelny, o prováděné sanitaci, o případné ochranné 

dezinsekci a deratizaci vede vedoucí školní jídelny. 

 

Ve smyslu uvedeného legislativního podkladu, s přihlédnutím na normativní ustanovení 

Hygienických předpisů sv. 39 – Směrnice č.46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí 

vyplývají požadavky na frekvenci činností zabezpečujících hygienickou úroveň školní jídelny , dle 

toho se rozlišuje:    

1. Běžný úklid   

            - mytí podlahy v kuchyni   2x denně, s dezinfekcí 1x denně 

            - mytí podlahy v jídelně, chodbách, skladech s dezinfekcí  1x denně 

            - mytí podlahy s dezinfekcí ve škrabárně brambor   po každém použití 

            - úklid pracovních ploch a nářadí    denně 

            - mytí stolů v jídelně   1x denně 

-  očištění , případně vymytí strojů a strojního zařízení  po použití 

                   - důkladné umytí a vypláchnutí výlevky v kuchyni   min. 1x denně    

2. Velký úklid 

a) 1x týdně    -   omytí regálů, skříní na potraviny , a pod.  

- úklid všech provozních místností ( sklady, šatna) 

- omytí a dezinfekce vnitřních stěn chladícího zařízení 

- dezinfekce pomůcek na čištění ( kartáče,utěrky, …) 

                                 b) 1x měsíčně  - mytí dveří 

- omytí topných těles v jídelně 

- omytí svítidel 

3. Generální úklid       -     provádět v rámci sanitačních dnů, 4x ročně – 

říjen(podzimní prázdniny), leden(pololetní prázdniny), duben(velikonoční 

prázdniny), srpen(letní prázdniny) 

- generální úklid kuchyně, jídelny, všech ostatních prostor (mytí oken, dveří,   

pískování nádobí, vydrhnutí regálů, očištění vzduchotechnického a 

klimatizačního zařízení 

- provést kontrolu zásob, odstranění nepotřebných předmětů,menší opravy 

stěn, podlah, výměna poškozeného nářadí, nádobí 

- v případě potřeby provést ochrannou dezinsekci, deratizaci 

4. Dále se požaduje 

- úklid a dezinfekce hygienických zařízení (podlahy, umyvadla, sedačky na 

mušlích 1x denně, dveře a umyvatelné části stěn 1x měsíčně, nábytek-

skříňky v šatnách apod. 2x měsíčně 

- stálé a dostatečné zajištění zásoby toaletního papíru, mýdla, ručníků-

výměna min. 2x týdně 

-  výměna ochranných oděvů  min. 2x týdně, vždy po větším znečištění 

- bílení výrobních prostor   1x ročně 

- bílení skladovacích prostor     1x za 2 roky 

- obnova nátěrů   dle potřeby    

 

 

V Načeradci 1. ledna 2010 
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